
 …We – too   :הפרויקט שם

 

 :על האירגון
 ות אומנויותעמצאמרכז מחקר אמילי סגול לטיפול ב :שם הארגון

  catrc.haifa.ac.il :אתר המרכז

  בה לטפל שיש הבעיה

 יש לבנות ולהפיץ אתר אינטרנט לאיסוף עדויות ותוצרים אמנותיים בקרב נשים

האתר ישמש לאיסוף מידע  .שחוו אלימות על רקע מגדרי ופגיעות מיניות וגברים

 .לצורך מחקר

 

המעבדה לחקר  ,מרכז המחקר על שם אמילי סגול לחקר הטיפול באמנויות

 וטיפול בילדים ונוער בסיכון

 

 ,פיזית או מינית ,רגשית ,אלימות על רקע מגדרי מוגדרת כאלימות פסיכולוגית

כולל )פגיעה מינית מוגדרת ככל מגע מיני כפוי  .או בת זוגבדרך כלל על ידי בן 

הערכות הן שכשליש מהנשים בעולם חוו אלימות במערכת )  .ניסיונות למגע מיני

ב ובישראל "בארה 16 ושאחת מכל חמש נשים מעל גיל  ,יחסים אינטימית

 .תכולל פגיעות מיניות בילדו(כי חוו סוגים שונים של פגיעות מיניות  ,מדווחות

 מספר דומה מדווח גם באשר לגברים. )

 

הגופנית והנפשית  םהשלכות חמורות וארוכות טווח על בריאות ,לשתי התופעות

והן נחשבות כסוגיות הנוגעת לעומק בנושא זכויות אדם וזכויות  קורבנותשל ה

המושתקים של  םיש חשיבות רבה בהשמעת קולותיה ,לאור זאת .חברתיות

ובזיהוי נתיבי החלמה לצורך פיתוח מודלים טיפוליים ומדיניות שיסייעו  פגעיםהנ

אחד המסלולים החזקים והיעילים הקיימים  ,בתור שכך ים. אחר קורבנותל

 .אמנות חזותית ומוסיקה ,להחלמה הוא השימוש בביטוי יצירתי הכולל כתיבה

 

שיאסוף (   we-tooשיכונה )בפרויקט המוצע אנו מבקשים לייסד אתר אינטרנט 

שחוו אלימות על רקע מגדרי  וגברים וסיפורי ההחלמה של נשים םאת עדויותיה

יתבקשו באתר  .הערבית והרוסית ,האתר יוקם בשפה העברית .ופגיעות מיניות

עם רשויות המדינה וכן ם המגע שלה שלהם, לתעד את סיפור הפגיעה הנפגעים 

ים אמנותיים לאתר תוצרים מעלם תוך שהם לתעד את סיפור ההחלמה שלה

 ,בדרך זו  .ופודקסטים שיצרואו וידאו קטעי מוסיקה  ,ציורים ,הכוללים שירים

 ,להשיג משמעות ,ם להתאבלפגעייספק האתר פלטפורמה והזדמנות עבור הנ

על ידי החצנת הכאב הפנימי וסיפור  .ולהשיב תחושת המשכיות וחיבור

שעברו לצד מסע אחרים להפוך לעדים לסבל  יםמזמינ םההתמודדות ה



העדויות והתוצרים האמנותיים יתנו תוקף ומשמעות לסיפורי  .ההתמודדות

איסוף העדויות  ,ציבורית . בהכרה יםזוכ םים תוך שהפגעהפגיעה והחלמה של הנ

לצורך  .ים להישמעפגעהמושתקים של הנ םבפלטפורמה גלויה יאפשר לקולותיה

ייתכן וייאספו עדויות  .השוניםאיסוף העדויות נעמוד בקשר עם ארגוני הסיוע 

 .ממדינות נוספות כמו ארצות ערב או תאילנד

 

 ויזל-רחל לב 'ר לימור גולדנר ופרופ"ד  :בארגון קשר ואנשי הנחיה

: מייל-דניאל פרידלנדר   :מגדיר הדרישות –שם  ופרטי קשר של הלקוח  •

catrc@univ.haifa.ac.il 

• tel: 0509777907 

 

 (ידועים עם) נדרשות ומיומנויות תכולות

  .הקלטות וסרטונים ,תמונות ,האתר יכלול העלאת טקסטים

  שימוש ב  ,security ,בעיצוב האתר נשים דגש על אנונימיות של המשתמשים

AI נזדקק לתיוג הסיפורים באמצעות  ,בנוסף . לזיהוי מילות סיכון ופרטיות

 .יהםיתבקשו לתייג את סיפור יםהמשתמש ,כמו כן  .מילות מפתח

 

מזמין של האתר וכן נשמח על אסטטי ונשים דגש על עיצוב גראפי   ,בנוסף

 .האפשור לתרגום אוטומטי של הטקסטים לאנגלית ולעברית

 

 מוזמנים לפנות לדניאל ,ליצירת קשר

catrc@univ.haifa.ac.il 

 .יתרון אך לא חובה - או רוסית  ערבית- פה נוספת שידיעת 

 

 


